PAUNANG
TAGUBILINANTICIPADAS
ADVANCE DIRECTIVE
(TAGALOG)
Isang gabay na may mga hakbang upang matulungan kang magsagawa ng mga
pinagkasunduang pasiya sa pangangalagang pangkalusugan para sa hinaharap

Kung bakit kailangang magkaroon ng paunang tagubilin ng
bawat nasa hustong gulang
Sa sandaling maging 18 taong gulang tayo, tayo ay
makakaboto, makakapasok sa hukbong sandatahan, at
makakapili ng kung ano ang gusto natin tungkol sa ating
pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman, lahat
tayo ay maaaring humarap sa matinding sakit o pinsala sa
anumang edad.
Maaaring pagaanin ng paunang tagubilin ang bigat na
mararamdaman ng mga kapamilya at mahal sa buhay
kung mahaharap sila sa mga kritikal na pagpapasiya
tungkol sa iyong pangangalaga.
Binabati ka namin sa pagsasagawa ng unang hakbang
patungo sa paggawa ng paunang tagubilin. Nagbibigaydaan sa iyo ang dokumentong ito na magtakda ng
isang tao upang magsalita para sa iyo kung hindi mo
magagawang magsalita para sa iyong sarili. Titiyakin ng
taong ito na igagalang ang iyong mga kahilingan.
Naniniwala ang Swedish na dapat magkaroon ng paunang
tagubilin ang lahat ng may edad na 18 taong gulang at
pataas. Nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon para
sa iyong doktor at pamilya:

• Kung sino ang maaaring magpasiya para sa iyo kung
hindi mo magagawa ang mga ito para sa iyong sarili

Kapanatagan ng isipan
Maaaring simple o detalyado ang mga paunang tagubilin.
Nagbibigay-daan ang booklet na ito para sa iyong
pagpapasiya.
Puwedeng magtakda ka lamang ng tao na magpapasiya
para sa iyong ngalan. O kaya, maaari kang maglagay
ng mga tagubilin tungkol sa mga panggagamot gaya
ng cardiopulmonary resuscitation (CPR), mekanikal na
bentilasyon (makina para sa paghinga), o paglalagay ng
tubong dinadaluyan ng pagkain.
Kung magbago ang iyong isip tungkol sa isang desisyon sa
iyong paunang tagubilin, puwede mong baguhin ang
dokumento anumang oras.
Kung gusto mong tiyaking iginagalang ang iyong mga
pinaniniwalaan, kagustuhan at priyoridad, makakatulong
ang isang paunang tagubilin.

• Kung anong uri ng medikal na panggagamot ang iyong
gusto

Sulitin ang iyong paunang tagubilin
Kausapin ang iyong mga mahal sa buhay.
Napakahalaga ang pakikipag-usap sa mga miyembro
ng iyong pamilya at iyong malalapit na kaibigan.
Makakatulong sila sa proseso ng papasiya ng desisyon,
ngunit tandaan na ikaw ang eksperto sa kung ano ang
pinakamahalaga para sa iyo. Ipagbigay-alam sa kanila.
Ibahagi ang iyong mga saloobin at pagpipilian sa kanila
ngayon — bago ang hindi inaasahang pangyayari.

Kausapin ang iyong doktor.
Makipag-usap sa iyong doktor upang makatiyak na
nauunawaan niya ang iyong mga kagustuhan at mga
layunin sa hinaharap para sa pangangalaga. Kadalasang
pinakamadaling magsimula sa mga pangunahing
bagay. Sa isa sa iyong mga pagbisita, pag-usapan kung
ano ang mahalaga sa iyo ukol sa iyong kalusugan at
pangangalagang pangkalusugan.
Palaging mahalaga ang pagtatalakay ng mga layunin ng
kahit anong medikal na panggagamot at pangangalagang
iyong maaaring matanggap. Partikular na mahalaga
ito kung nagkaroon ng pagbabago sa iyong kalusugan
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o sumasailalim ka sa panggagamot para sa medikal
na kondisyon. Matitiyak ng iyong doktor at iba pang
mga provider ng pangangalagang pangkalusugan na
alam at susundin ang iyong mga kahilingan, ngunit
magagawa lang nila ito kung ginawa mong available ang
impormasyong iyon.

Itala ang iyong mga kahilingan.
Kapag nakapili ka na ng iyong kinatawan sa
pangangalagang pangkalusugan, at nakapagpasiya ka
na sa iyong mga kagustuhan para sa pangangalaga sa
hinaharap o mga layunin ng pangangalaga, gamitin ang
mga form sa brochure na ito upang itala ang iyong mga
pasiya.

Kompletuhin ang iyong paunang tagubilin.
Pagkatapos mong itala ang iyong kinatawan sa
pangangalagang pangkalusugan at/o mga kagustuhan,
dapat na magkaroon ng saksi sa pagpirma ng dokumento
o dapat itong ipanotaryo.

Ibalik ang iyong nakompletong paunang
tagubilin.
Pagkatapos mo at ng iyong mga saksi (o notaryo) na
pumirma kung saan dapat pumirma, gumawa ng ilang
kopya. Tiyaking nakatala ang iyong mga kahilingan sa
aming sistema ng medikal na tala. Magbigay ng kopya
sa iyong pangunahing doktor at sa iyong kinatawan
sa pangangalagang pangkalusugan. Kapag pinasok
ka sa isang ospital sa unang pagkakataon, tiyaking
magbibigay ka o ang iyong kinatawan sa pangangalagang
pangkalusugan ng kopya sa pangkat ng iyong
pangangalagang pangkalusugan.
Padalhan LAMANG ang iba ng photocopy o na-scan na
bersyon ng iyong paunang tagubilin. Itago ang orihinal
na dokumento sa isang ligtas ngunit madaling makuhang
lugar.

Ipagpatuloy ang pag-uusap.
Maaaring magkaroon ka at ang iyong doktor ng ilang paguusap tungkol sa iyong pangangalagang pangkalusugan.
Sa paglipas ng panahon, maaaring magbago ang iyong
mga kahilingan at layunin. Tinitiyak ng pagpapatuloy
ng pag-uusap na nauunawaan ng lahat ang iyong mga
kasalukuyang kagustuhan.
Sa anumang oras, maaari mong baguhin ang iyong isip
tungkol sa kung sino ang gusto mong magsilbi bilang
iyong kinatawan ng pangangalagang pangkalusugan at
tungkol sa iyong mga kagustuhan sa pangangalagang
pangkalusugan. Para i-update ang iyong impormasyon,
punan ang isang bagong paunang tagubilin. Sabihin sa
iyong kinatawan ng pangangalagang pangkalusugan,
iyong pamilya, at iyong doktor na nirebisa mo ang
iyong mga form. Gumawa ng mga kopya ng iyong

mga na-update na form para sa iyong kinatawan ng
pangangalagang pangkalusugan, iyong pamilya, iyong
doktor, at file ng medikal na rekord sa ospital tulad ng
iyong ginawa dati.
Hindi masyadong huli o masyadong maaga ang lahat para
magnilay-nilay sa iyong mga layunin at kahilingan.

I-update ang iyong paunang tagubilin kapag ...
Habang nagbabago ang mga sitwasyon sa iyong buhay,
magandang ideya na suriin ang iyong mga pagpipilian sa
pangangalagang pangkalusugan. Maaaring matuklasan
mong gusto mong baguhin ang iyong mga pagpipilian
depende sa mga bagong sitwasyon. Narito ang ilang mga
mahalagang pangyayari sa buhay kung saan makatwirang
suriin ang iyong mga kahilingan sa pangangalagang
pangkalusugan. Tinatawag namin ang mga ito na Limang
D:
1. Decade (Dekada): Kapag nagsisimula ka ng bagong
dekada sa iyong buhay, o nakaranas ka ng malaking
pagbabago sa buhay, gaya ng pagiging 18 taong gulang
ng iyong anak
2. Death (Kamatayan): Kapag nakaranas ka ng
pagkamatay ng isang mahal sa buhay
3. Divorce (Paghihiwalay): Kapag nakaranas ka ng
diborsiyo o iba pang malaking pagbabago sa pamilya
4. Diagnosis (Pagkakatuklas ng Sakit): Kapag nasuri
kang may malalang kondisyon sa kalusugan
5. Decline (Paghina): Kapag nakaranas ka ng malaking
paghina sa iyong kalusugan, lalo na kung hindi ka
makapamuhay nang nag-iisa
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Mga madalas itanong
Paano kung hindi ako pipili ng kinatawan sa
pangangalagang pangkalusugan?
Kung napakalubha ng iyong sakit para makagawa ka ng
mga sarili mong pasiya, lalapit ang iyong mga doktor sa
mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan, o hukom upang
gumawa ng mga desisyon para sa iyo. Kung wala kang
kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan, maaaring
makagawa ang mga taong ito ng mga desisyon para sa iyo
na hindi mo gusto.

Babayaran ba ng aking kinatawan sa
pangangalagang pangkalusugan ang aking mga
singiling medikal?
Hindi.

Kailangan ko ba ng abogado?
Hindi. Hindi inaatas ng batas ang pagkakaroon ng
abogado para kumompleto ng paunang tagubilin. Sapat na
ang dalawang saksi o notaryo publiko.

Anong mangyayari kung magbago ang isip ko?
Puwede mong baguhin ang iyong mga desisyon anumang
oras. Ang pinakamainam na paraan para gumawa ng mga
pagbabago ay kumompleto ng bagong paunang tagubilin,
kasama ang pirma at mga saksi at/o notaryo publiko.
Ipagbigay-alam sa lahat ng dapat makaalam ng tungkol sa
iyong bagong direktiba.

Paano kung ayaw kong kompletuhin ang
hakbang para gumawa ng mga desisyon sa
pangangalagang pangkalusugan (o nakasulat na
pahayag ng mga kagustuhan ukol sa medikal na
paggamot kung hindi makakapagbigay ng maykabatirang pahintulot)?
Walang problema. Kapag pumili ka ng kinatawan sa iyong
pangangalagang pangkalusugan (o proxy), makipag-usap
sa kanila tungkol sa iyong mga kahilingan.

Ano ang pagkakaiba ng form ng Paunang
Tagubilin at POLST?
Ang POLST ay nangangahulugang "Physician Orders for
Life-Sustaining Treatment" (Mga Utos ng Doktor para sa
Panggagamot na Nagpapanatili ng Buhay). Ang isang
POLST form ay kaagapay ng paunang tagubilin at hindi
nito nilalayong palitan ito. Inirerekomenda ang POLST
form para sa sinumang indibidwal na may malalang
karamdaman, sa alinmang edad. Nagbibigay ang form
ng mga medikal na kautusan para sa kasalukuyang
panggagamot na gumagabay sa mga aksyon ng tauhan
ng ambulansiya o medikal na tekniko para sa emergency.
Ginagabayan din ng form na ito ang mga desisyon sa
inpatient na panggagamot kapag ginawa itong available sa
setting na ito.
Kinukompleto ng isang propesyonal sa pangangalagang
pangkalusugan ang form pagkatapos makausap ang
pasyente; dapat pirmahan ng doktor at ng pasyente (o ng
kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan) ang POLST
form upang magkaroon ito ng bisa.

Pagkompleto ng form
Ang paunang tagubilin
Maaaring kompletuhin ang paunang tagubilin sa limang madadaling hakbang:
Hakbang 1:

Pumili ng iyong kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan.

Hakbang 2:

Gawin ang iyong mga desisyon sa pangangalagang pangkalusugan.

Hakbang 3:
Ibalangkas ang awtorisasyon ng iyong kinatawan sa pangangalagang
		pangkalusugan.
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Hakbang 4:

Pirmahan ang form.

Hakbang 5:

Magsumite ng kopya ng iyong nakompletong paunang tagubilin.

Paunang Tagubilin WASHINGTON
HAKBANG 1: Pumili ng iyong kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan.
Magtakda ng isang taong pinagkakatiwalaan mo upang gumawa ng mga desisyon sa pangangalagang pangkalusugan
para sa iyo kung hindi ka makagawa ng mga sarili mong pasiya. Isipin ang mga tao sa iyong buhay — ang iyong pamilya
at mga kaibigan. Pumili ng taong magiging kinatawan mo sa pangangalagang pangkalusugan. Tanungin ang taong iyon
kung handa siyang gawin ito para sa iyo.

Pumili ng miyembro ng pamilya o ng kaibigan na:
• 18 taong gulang o pataas at kilala kang mabuti
• Handang gawin ito para sa iyo
• Makakagawa ng mahihirap na pasiya batay sa iyong
mga kahilingan
• Mahusay na maipaparating sa mga provider ng
pangangalagang pangkalusugan at miyembro ng
pamilya ang impormasyong ibibigay mo sa packet na
ito

Maaaring gawin ng iyong kinatawan sa
pangangalagang pangkalusugan ang sumusunod:
• Magpasiya kung saan mo tatanggapin ang
pangangalaga
• Pumili o magpalit ng mga provider ng
pangangalagang pangkalusugan
• Pahintulutan o hindi pahintulutan ang pagbibigay ng
mga gamot, pagsusuri, at panggagamot
• Sabihin kung ano ang mangyayari sa iyong katawan at
mga organ pagkatapos mong pumanaw
• Gumawa ng legal na pagkilos na kinakailangan upang
maisagawa ang iyong mga kahilingan
Ang iyong kinatawan ay hindi maaaring ang iyong doktor o isang taong nagtatrabaho sa ospital o klinika kung saan mo
tinatanggap ang pangangalaga, maliban na lang kung isa siyang miyembro ng iyong pamilya.

Itakda kung sino ang iyong kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan.
1) Nais ko na ang taong ito ang magsagawa ng aking mga desisyong pangmedikal kung hindi ako makagawa ng
sarili kong pasiya:
Pangalan

Apelyido

Relasyon

Numero ng telepono sa Bahay/Cell phone

Telepono sa trabaho

Email

Address ng Kalye

Lungsod

Estado

ZIP code

Kung hindi magagawa ng unang tao ang aking mga desisyong pangmedikal, itinatalaga ko ang kahaliling ito:
Pangalan

Apelyido

Relasyon

Numero ng telepono sa Bahay/Cell phone

Telepono sa trabaho

Email

Address ng Kalye

Lungsod

Estado

ZIP code

2) Maglagay ng X sa tabi ng pangungusap na sinasang-ayunan mo:

Ang aking kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ay magsasagawa lamang ng mga pasiya para sa akin
pagkatapos kong mawalan ng kakayahang gumawa ng sarili kong mga pasiya.
O
Ang aking kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magpasiya para sa akin sa ngayon,
pagkatapos kong pirmahan ang form na ito.

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunang Tagubilin WASHINGTON
HAKBANG 2: Piliin ang iyong mga desisyon sa pangangalagang
pangkalusugan.
Ano ang nagbibibigay ng kabuluhan sa iyong buhay?
1) Ang aking buhay ay (piliin ang A o B):
A) Palaging may saysay gaano man kalala ang aking sakit
B) May saysay lamang kung (lagyan ng tsek ang lahat ng totoo para sa iyo):
		

Kaya kong makipag-usap sa aking pamilya at mga kaibigan

		

Magigising ako mula sa isang coma

		

Makakakain, makakaligo, o maaalagaan ko ang aking sarili nang mag-isa

		

Hindi ako makaramdam ng pananakit

		

Mabuhay ako nang hindi nakakabit sa mga makina

		

Hindi ako sigurado

2) Kung ako papanaw na, mahalaga sa akin na ako ay nasa (pumili ng isa):
Bahay
Ospital o ibang sentro ng pangangalaga
Hindi mahalaga sa akin kung saan ako aalagaan

Relihiyon o mga pinaniniwalaan batay sa pananampalataya
1) Mahalaga ba sa iyo ang relihiyon o pananampalataya?
Oo

Hindi

2) Mayroon ka bang relihiyon o paniniwalang batay sa tradisyon? Kung mayroon, ano ito?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3) Ano ang dapat malaman ng iyong mga doktor tungkol sa iyong mga pinaniniwalaan batay sa relihiyon o
pananampalataya?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunang Tagubilin WASHINGTON
HAKBANG 2: Gawin ang iyong mga desisyon sa pangangalagang
pangkalusugan, ipinagpatuloy.
Pansuporta ng buhay
Maaaring gamitin ang mga pamamaraan sa pagsuporta ng buhay upang subukang
panatilihin kang buhay. Kasama sa mga ito ang:
CPR o cardiopulmonary resuscitation — Maaaring kasama dito ang:
• Mabigat na pagdiin sa iyong dibdib upang patuloy na dumaloy ang iyong dugo
• Mga electrical shock upang muling patibukin ang iyong puso
• Mga gamot sa iyong mga ugat
Makina para sa paghinga o ventilator — Ang makinang ito ay nagpa-pump ng
hangin patungo sa iyong mga baga at humihinga para sa iyo sa pamamagitan ng tubong
nakalagay sa iyong lalamunan. Hindi ka makakasalita o makakakain habang nakakabit sa
makina.
Dialysis — Nililinis ng makinang ito ang iyong dugo kung tumigil na gumana ang iyong
mga bato.
Tubo sa pagpapakain — Nagbibigay ng pagkain ang tubong ito sa iyong katawan
kung hindi ka makalunok. Inilalagay ang tubong ito sa iyong lalamunan papasok sa
iyong bituka. Puwede rin itong ilagay sa pamamagitan ng operasyon.
Pagsasalin ng dugo — Maglalagay ito ng dugo sa iyong mga ugat.
Operasyon at/o mga gamot

Maglagay ng X sa tabi ng isang pahayag na pinakasinasang-ayunan mo.
Kung ako ay may sakit na maaaring malapit na akong pumanaw:
Subukan ang lahat ng panggagamot na pansuporta ng buhay na sa tingin ng aking mga doktor ay
makakatulong. Kung hindi tumalab ang mga panggagamot at maliit na ang posibilidad ng paggaling,
gusto kong manatiling nakakabit sa mga makinang pansuporta ng buhay kahit na nahihirapan
ako.
Subukan ang lahat ng panggagamot na pansuporta ng buhay na sa tingin ng aking mga doktor ay
makakatulong. Kung hindi tumalab ang mga panggagamot at maliit na ang posibilidad ng paggaling,
AYAW kong manatiling nakakabit sa mga makinang pansuporta ng buhay. Kung nahihirapan
ako, gusto kong itigil ang lahat ng panggagamot na pansuporta ng buhay para mapahintulutan akong
pumanaw nang dahan-dahan.
AYOKO ng mga panggagamot na pansuporta ng buhay. Gusto kong pagtuunan ang aking
pagiging komportable. Mas gusto kong maranasan ang natural na kamatayan.
Gusto kong ang aking kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ang magpasiya.
Hindi ko sigurado ang gusto kong isagawa.

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunang Tagubilin WASHINGTON
HAKBANG 2: Gawin ang iyong mga desisyon sa pangangalagang
pangkalusugan, ipinagpatuloy.
Pagdo-donate ng iyong mga organ
Maaaring magtanong ang iyong mga doktor tungkol sa pag-donate ng organ at pagsasagawa ng autopsy pagkatapos
mong pumanaw. Makakatulong sa pagliligtas ng mga buhay ang pagdo-donate ng iyong mga organ. Maglagay ng X sa
tabi ng isang opsyon na pinakasinasang-ayunan mo.
Gusto kong i-donate ang aking mga organ:
Alinmang organ, lahat ng maaaring magagamit.
Mga partikular na organ lamang (mangyaring tukuyin kung aling mga organ o tisyu ang nais mong i-donate).
		
____________________________________________________________________________________
		
____________________________________________________________________________________
		
____________________________________________________________________________________
		
____________________________________________________________________________________
		
____________________________________________________________________________________
Ayaw kong i-donate ang alinman sa aking mga organ.
Gusto kong ang aking kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ang magpasiya.
Hindi ko sigurado ang gusto kong isagawa.

Autopsy
Maaaring gawin ang autopsy pagkatapos pumanaw upang malaman kung bakit namatay ang isang tao. Isa itong
operasyon. Maaari itong tumagal nang ilang araw. Sa ilang mga kaso, maaaring inaatas ng batas ang isang autopsy.
Maglagay ng X sa tabi ng isang opsyon na pinakasinasang-ayunan mo.
Gusto ko ng autopsy.
Ayaw ko ng autopsy.
Gusto ko lang ng autopsy kung mayroong mga tanong tungkol sa (mga) dahilan ng aking kamatayan.
Gusto kong ang aking kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ang magpasiya.
Hindi ko sigurado ang gusto kong isagawa.

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunang Tagubilin WASHINGTON
HAKBANG 2: Gawin ang iyong mga desisyon sa pangangalagang
pangkalusugan, ipinagpatuloy.
Ibang mga bagay na dapat isaalang-alang
Anong iba pang kahilingan ang mahalaga sa iyo pagkatapos mong pumanaw? Halimbawa, mayroon bang mga bagay
ukol sa kultura, relihiyon o espiritwal tungkol sa kung paano tatratuhin ang iyong katawan na dapat malaman ng
pangkat sa iyong pangangalagang pangkalusugan?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Mayroon bang taong dapat na makausap para sa mga kahilingan ukol sa burol o pagpapalibing?
Oo
Wala
Kung mayroon, sino?___________________________________________________________________________

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunang Tagubilin WASHINGTON
HAKBANG 3: Ibalangkas ang awtorisasyon ng iyong kinatawan sa
pangangalagang pangkalusugan.
Maaaring tumulong ang iyong kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan sa paggawa ng mga sumusunod na pasiya
ukol sa:

Mga panggagamot na pansuporta ng buhay — medikal na pangangalaga upang tulungan kang mabuhay
nang mas mahaba:
• CPR o cardiopulmonary resuscitation
• Pagsasalin ng dugo
• Makina para sa paghinga o ventilator
• Operasyon
• Dialysis
• Mga gamot
• Tubo para sa pagpapakain
Pangangalaga sa pagtatapos ng buhay
Kung sakaling malapit ka nang pumanaw, maaaring gawin ng iyong kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ang
sumusunod:
• Tumawag ng espiritwal na lider
• Magpasiya kung maaaring i-donate ang iyong mga organ
• Magpasiya kung mamamatay ka sa bahay o sa ospital • Magpasiya kung saan ka dapat ilibing o i-cremate
• Magpasiya kung magsasagawa ng autopsy
Paano mo gustong sundin ng iyong kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ang iyong mga
medikal na kahilingan?
Maglagay ng X sa tabi ng isang pangungusap na pinakasinasang-ayunan mo:
Ganap na pleksibilidad: OK lang na baguhin ng aking kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ang
alinman sa aking mga desisyong pangmedikal kung, pagkatapos makipag-usap sa aking mga doktor, sa tingin
niya ay ito ang pinakamabuti sa akin sa oras na iyon.
Bahagyang pleksibilidad: OK lang na baguhin ng aking kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ang ilan
sa aking desisyong pangmedikal kung, pagkatapos makipag-usap sa aking mga doktor, sa tingin niya ay ito ang
pinakamabuti sa akin sa oras na iyon.
Pinakakaunting pleksibilidad: Gusto kong sundin ng aking kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan ang
lahat ng aking medikal na kahilingan hangga't maaari. Mangyaring igalang ang aking mga pasiya, kahit na iba ang
rekomendasyon ng mga doktor.
Gumamit ng mga karagdagang pahina, kung kinakailangan, para sagutin ang mga tanong sa ibaba.
Narito ang ilan sa mga kahilingang talagang gusto kong galangin:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Isulat ang anumang pasiya na ayaw mong gawin ng iyong kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunang Tagubilin WASHINGTON
HAKBANG 4: Pirmahan ang form.
Iyong pirma
Bago maaaring gamitin ang form na ito, dapat mong gawin ang sumusunod:
• Pirmahan ang form na ito kung hindi ka mas bata sa 18 taong gulang
• Hilingin sa dalawang saksi na pirmahan ang form o ipanotaryo ito sa isang notaryo publiko
• Pirmahan ang form sa harap ng iyong mga saksi o hayaang kilalanin ng notaryo publiko na pinirmahan mo ang form
Pumirma gamit ang iyong pangalan at isulat ang petsa.
Pirma

Petsa

I-print ang pangalan
Address ng Kalye

Lungsod

Estado

ZIP code

Mga saksi
Bago magagamit ang form na ito, dapat mong papirmahan sa dalawang saksi ang form o ipanotaryo ito sa isang notaryo
publiko.
Ang iyong mga saksi ay kinakailangang: Ang iyong mga saksi ay hindi maaaring:
• 18 taong gulang pataas
• Ang taong itinakda mo bilang iyong kinatawan sa pangangalagang
pangkalusugan
• Kilala ka
• Ang iyong doktor o iba pang provider ng pangangalagang
• Nakita kang pumirma sa form na ito
pangkalusugan
• Nagtatrabaho para sa iyong medical center o provider ng
pangangalagang pangkalusugan
• Nagtatrabaho sa lugar kung saan ka nakatira
• May kaugnayan sa iyo sa anumang paraan
• Makakatanggap ng benepisyong pinansyal — kwalipikado para sa
anumang pera o ari-arian — pagkatapos mong pumanaw
Kung wala kang dalawang saksi, maaaring pumirma ang notaryo publiko sa Pahina 13.

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunang Tagubilin WASHINGTON
HAKBANG 4: Pirmahan ang form, ipinagpatuloy.
Mga pirma ng mga saksi
Hilingin sa iyong mga saksi na kompletuhin ang pahinang ito.
Sa pamamagitan ng paglagda, ipinapangako kong nakita ko si____________________na pinirmahan ang form na ito.
Naniniwala akong nakapag-isip siya nang malinaw at hindi pinilit na pirmahan ang form na ito.

Ipinapangako ko rin na:
• Kilala ko ang taong ito at maaari niyang patunayan kung sino siya
• Ako ay 18 taong gulang pataas
• Hindi ako ang kanyang kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan
• Hindi ako ang kanyang provider ng pangangalagang pangkalusugan
• Hindi ako nagtatrabaho para sa kanyang provider ng pangangalagang pangkalusugan
• Hindi ako nagtatrabaho kung saan siya nakatira
• Wala akong kaugnayan sa kaniya
• Hindi ako makakatanggap ng benepisyong pinansyal — kwalipikado para sa anumang pera o ari-arian — pagkatapos
niyang pumanaw

Saksi #1
Pirma

Petsa

I-print ang pangalan
Address ng Kalye

Lungsod

Estado

ZIP code

Saksi #2
Pirma

Petsa

I-print ang pangalan
Address ng Kalye

Lungsod

Estado

ZIP code

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunang Tagubilin WASHINGTON
— PARA SA PAGGAMIT LAMANG NG TANGGAPAN —

HAKBANG 4: Pirmahan ang form — Pirma ng notaryo publiko, kung
kinakailangan.
Kakailanganin ng notaryo publiko na magdala ka ng ID na may larawan, gaya ng isang driver’s license o pasaporte.

Estado ng Washington
County ng_____________________________________________
Pinapatunayan ko o mayroon akong matibay na ebidensya na si
___________________________________________________________________________________________
(Pangalan)

ay ang taong humarap sa akin, at kinikilala ng nasabing tao na pinirmahan niya ang instrumentong ito at kinikilala
niyang ginawa niya ito nang malaya at boluntaryo para sa mga paggamit at layuning binanggit sa instrumento.

Nilagyan ng petsa:______________________________________
____________________________________________________
(Pirma ng Notaryo Publiko)

Pamagat:_____________________________________________

(Tatak ng Notaryo)

Mawawalan ng bisa ang aking pagtatalaga sa:__________________

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunang Tagubilin WASHINGTON
HAKBANG 5: Magsumite ng kopya ng iyong nakompletong paunang
tagubilin.
Kapag napirmahan mo na ang iyong paunang tagubilin at napirmahan na ito ng saksi o notaryo publiko, itago ang
orihinal at gumawa ng mga kopya ng pahina 5-14 para ibigay sa iyong:
•
•
•
•

Kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan
Mga medikal na provider
Ospital
Pamilya at Mga Kaibigan

Mga opsyon sa pagbabalik ng iyong nakompletong paunang tagubilin:
Magbalik ng KOPYA sa iyong pinipiling doktor ng Swedish Health Services, klinika sa pangunahing pangangalaga o
ospital sa iyong susunod na pagbisita.
Maaari ka ring magbalik ng KOPYA gamit ang sobreng tinatakan ng sariling address (kung binigyan ka).

Makikita ang higit pang impormasyon sa pagkompleto o pagbalik ng iyong paunang tagubilin sa
sumusunod na web site ng Swedish at Providence:
• www.swedish.org/AD
• www.swedish.org/patient-visitor-info (mag-click sa link ng “Advance Directive" (Paunang Tagubilin))
• www.providence.org/InstituteForHumanCaring
Kung mayroon ka pang karagdagang mga tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong pinipiling
doktor ng Swedish Health Services, klinika sa pangunahing pangangalaga o ospital sa iyong susunod na
pagbisita.

Ang paunang tagubilin na ito ay pagmamay-ari ni: (mangyaring isulat nang naka-print ang iyong pangalan sa linyang ito)

Petsa ng Kapanganakan

Ang paunang tagubilin at pagtatalaga ng kinatawan sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay alinsunod sa naaangkop na mga seksiyon ng Natural Death Act (Batas sa Natural na Kamatayan) ng Washington (Kabanata 70.122 ng
Nirebisang Kodigo ng Washington) at Uniform Power of Attorney Act (Batas sa Unipormeng Kapangyarihan ng Abogado) (Kabanata 11.125 ng Nirebisang Kodigo ng Washington), at Kabanata 71.32 ng Nirebisang Kodigo ng Washington.
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Paunawa sa hindi pandidiskrimina at mga karapatan sa
pagkakaroon ng access
Sinusunod namin ang mga naaangkop na pederal na batas sa mga karapatang sibil at hindi kami
nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Hindi namin
ipinagbabawal ang mga tao o tinatrato sila nang iba dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad,
kapansanan o kasarian. Kami ay:
(1) Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may mga kapansanan upang maging
epektibo ang kanilang pakikipag-ugnayan sa amin, gaya ng: (a) Mga kwalipikadong interpreter ng wikang
pasenyas; at (b) Nakasulat na impormasyon sa iba pang format (malaking titik, audio, mga naa-access na
elektronikong format, iba pang format).
(2) Nagbibigay ng libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng: (a)
Mga kwalipikadong interpreter; at (b) Impormasyong nakasulat sa iba pang wika.
Kung kailangan ninyo ng alinman sa mga serbisyong nakasaad sa itaas, mangyaring makipag-ugnayan sa
naaangkop na tagapag-ugnay ng mga karapatang sibil sa ibaba. Kung kailangan ninyo ng mga Serbisyo sa
Telecommunications Relay, mangyaring tumawag sa 1-800-833-6384 o 7-1-1.
Kung naniniwala kayong hindi naibigay ng Swedish ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang
paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kayong maghain ng
karaingan sa amin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa tagapag-ugnay ng mga karapatang sibil para sa
inyong lokasyon ng serbisyo ayon sa nakalista sa ibaba:

Lokasyon ng serbisyo
Lahat ng lokasyon
maliban sa Swedish
Edmonds
Swedish Edmonds

Mga Serbisyo sa
Matatanda

Tagapag-ugnay ng mga karapatang sibil
Civil rights coordinator, 101 W. 8th Ave., Spokane, WA 99204
Telepono: 1-844-469-1775; Linya ng interpreter: 1-888-311-9127
Email: Nondiscrimination.WA@providence.org
Civil rights coordinator (Bed Control), 21601 76th Ave. W. Edmonds, WA 98026
Telepono: 1-844-469-1775; Linya ng interpreter: 1-888-311-9178
Email: Nondiscrimation.SHS@providence.org
Civil rights coordinator, 2811 S. 102nd St., Suite 220, Tukwila, WA 98168
Telepono: 1-844-469-1775; Linya ng interpreter: 1-888-311-9127
Email: Nondiscrimination.pscs@providence.org

Maaari kayong maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng mail, fax, o email. Kung kailangan
ninyo ng tulong sa paghahain ng karaingan, available ang isa sa mga tagapag-ugnay ng mga karapatang sibil
na nakalista sa itaas upang tulungan kayo.
Maaari din kayong maghain ng reklamo hinggil sa mga karapatang sibil sa Department of Health and
Human Services (Departamento ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao) ng U.S., Office for Civil Rights
(Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa elektronikong pamamaraan sa pamamagitan ng Portal sa
Pagrereklamo ng Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil, na available sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/
portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng mail o telepono sa:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave. SW
Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
Available ang mga form para sa reklamo sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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We do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in our health programs
and activities.
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